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KET CUKRASZDA ARAI 

Forint 

Január elején bezárt a szegedi 
kis Virág cukrászda „rutinszerű 
felújítás" miatt. A szemközti 
nagy Virág üzemel, a forgalma 
holtszezonos, gyenge. A bevé-
telkiesést a cukrászdatulajdo-
nos nyilvánvalóan pótolni 
igyekszik, ezért bérbe adta a régi 
zöld szalont egy kaszinónak. A 
tér szemközti sarkán álló A 
Cappella viszont folyamatosan 
telt házas. 

Január elején felújítás miatt be-
zárt a szegedi kis Virág cukrász-
da. Több mint egy hónapja cso-
magolópapír takarja az ablako-
kat, bent sötétség. A kiragasztott 
plakátok arra biztatják a poten-
ciális vendéget, hogy a szemközti 
patinás cukrászdában, a nagy Vi-
rágban fogyasszon. 

A Virág Cukrászda Kft. ügyve-
zetőjétől tegnap igyekeztünk 
megtudni, mikor nyit ki a fagyi-
zó, de György Attila ezen a héten 
nem kivánt foglalkozni a kérdés-
sel. A vállalkozás jogi képviselője, 
Hadfi János január elején, a bezá-
ráskor úgy nyilatkozott: a ven-
déglátóhely már ötéves, ezért 
szükséges ott a rutinszerű felújí-
tás. Tegnap sem a nyitás várható 
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időpontjáról, sem a rutinmunka 
részleteiről nem tudott tájékoz-
tatni. 

Az elmúlt hetekben a nagy Vi-
rág is „hervadt", veszített polgári 
pompájából, hiszen hajdani 
„Zöld szalonját" egy budapesti 
cég bérelte ki, és január 28-án ka-
szinót kezdett benne működtet-
ni. Hadfi Jánostól megtudtuk, 
mivel a cukrászda forgalma sze-
zonban, vagyis nyáron lendül fel, 
télen a fagyiból és süteményből 
nem lehet kiárulni a rezsi költsé-
geit. Ezért álltak több lábra, és ad-
ták ki albérletbe a cukrászda Ke-
lemen utcai felét. 
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körüli kávé-süti túránk megerő-
sítette a jogi képviselő szavait. 
Téli álmos forgalmat érzékel-
tünk, a Virágban tíz vendég üldö-
gélt. A pincér lapos februári bevé-
telről panaszkodott, megjegyezte, 
erősen ingadozik a vendégek szá-
ma. A december és január általá-
ban gyenge hónapnak számít ná-
luk, de a legrosszabb a február. 
Pintér Orsolya „Virág-járó" egye-
temista a szegedi kiflit ajánlotta 
figyelmembe a kínálatból, barát-
női a somlói galuskát tartják ver-
hetetlennek. A lányok szívesen 
ücsörögnek délelőttönként egy 
kávé mellett, hozzá rágyújtanak a 
dohányzó szakaszban. 

Cigizni a tér másik felén, az A 
Cappella Cukrászdában nincs 
mód, de úgy tűnt, ez senkit nem 
zavar. Fogyasztókat számlál-
tunk: a földszinten nyolcan áll-
tak sorba a pultnál, a galérián 
huszonhármán foglaltak helyet 
az asztaloknál. Kati, a Somogyi 
utcai kötöttáruüzlet eladója 
ebédszünetben cukrászdázik, ré-
gebben a kis Virág törzsvendég-
köréhez tartozott a barátnőivel 
együtt. - Hosszabban ücsörögni 
nincs időnk, de egy kávé és süti 
belefér. Amikor több mint két 
éve kinyitott az A Cappella itt a 
tér rózsaszín sarkában, csodál-
koztam, hogyan mer ilyen nagy 
kockázatot vállalni a tulajdonos: 
nyit egy ekkora cukrászdát a Z. 
Nagy és a Virág között! - meséli 
a szemüveges fiatal nő. - Azóta 
mi is átpártoltunk. Mindig telt 
házat látok, de villámgyors a ki-
szolgálás. Sokkal nagyobb a vá-
laszték, mint amott, a zöld sa-
rokban, na és a kávé! Isteni! A 
sütemények közül a friss krump-
lis pogácsa és a stangli a favori-
tom. Most vendégségbe is azt 
csomagoltattam egy-egy tálcá-
nyit. 
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Kedves Vendégeink! 
A karbantartás ideje alatt is zavar -

talonni, változatlan áron 
megvásárolhatják és megrendelhetik 

tortáinkat és süteményeinket 
a szemközti üzletünkben, 
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Még csak néhány influenzagyanús eset van 

Lázas gyerekek, tüdőgyulladásos felnőttek 
Mazda B 2 5 0 0 PickUp autók 

több százezer Ft kedvezménnyel, 
típustól függően! 

RX-8 sportkocsi 

2 millió Ft-tal olcsóbban! 
Elegáns Mazda 3 és Mazda 6 

személyautók hihetetlen árakon! 
Csak a készlet erejéig! 

Választási nagygyűlést tartott Szentesen a MI ÉP 

Csurka: Káros 
a kétpártrendszer 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Magyar Igazság és Élet Pártja a 
kétpártrendszer ellen lép fel, 
ezért valamennyi választókörzet-
ben indít jelöltet - hangzott el 
tegnap Szentesen. 

Csurka István, a MIÉP elnöke 
úgy látja, hogy a globalizmus el-
ítélte és meg akarja szállni Ma-
gyarországot. Ebben a helyzetben 
a két jelentősebb politikai erő 

csupán méretében nagy, szellemi 
színvonalában alacsony. Ezért a 
harmadik utat képviselő, három 
párt összefogásából született 
mozgalom alapvető célja, hogy 
friss erővel töltse fel a hazai poli-
tikát. 

Az ifjúsági házban tartott kam-
pánynyitó nagygyűlés résztvevői 
előtt bemutatkozott a MIÉP 
szentesi jelöltje, dr. Pető Ferenc-
né. 

Influenzás még nincs Csongrád 
megyében, az orvosi rendelé-
seken azonban így is rengetegen 
vannak láz, köhögés és nátha 
miatt. A felnőttek között rá-
adásul sok a tüdőgyulladásos is. 
Ezen a héten naponta 30-40-en 
fordultak meg egy-egy rendelé-
sen. 

Napok óta tele vannak az orvosi 
rendelők, gyerekek és felnőttek 
egyaránt betegeskednek. A szo-
kásos téli vírus érkezett meg: 
rengetegen köhögnek és fújják az 
orrukat, sokan belázasodnak. A 
legtöbben már a tüneti kezelésre 
is jól reagálnak, köhögéscsillapí-
tóval és orrspray-vel egy hét alatt 
átvészelik a kórt. 

A Széli családban néhány nap 
alatt mindenki megbetegedett. A 
legjobban a hat hónapos Sámuel 
viseli a megpróbáltatásokat, bár 
bágyadtsága és sápadtsága mu-
tatja, hogy nincs jól. Nővére, a 
hároméves Gr éta egész éjszaka 
lázas volt, amin nem segített 
sem a gyógyszer, sem a hűtőfür-
dő. A gyerekek édesanyja, Széll-
né Gera Andrea is rossz közér-
zetre panaszkodik, állandóan az 
orrát fújja. Ráadásul ő még or-
vosnál sem volt, csak kisgyereke-
it vitte el tegnap szakemberhez. 

- Ez a menő most, sajnos -
mondta Oszlács Edit háziorvos, 

Növeli a fertőzésveszélyt, hogy a szülők beteg gyereket is elengednek az óvodába Fotó: Schmidt Andrea 

miközben a kicsiket vizsgálta. -
És ők még közösségbe sem jár-
nak. El lehet képzelni, mi van az 
óvodákban, ahol ma már sok 
esetben nem veszik olyan komo-
lyan a fertőzésveszélyt, és ha egy 
gyerek megbetegszik, továbbra is 
megengedik, hogy közösségbe 
járjon. 

Az elmúlt napokban átlagosan 
30-40 beteg fordult meg egy-egy 
rendelésen. A doktornő elmond-
ta: a panaszok többsége vírusos 
eredetű, így nincs szükség anti-

biotikumokra. A Széli gyerekek-
nek is vitamint, köhögés- és láz-
csillapítót, valamint nyákoldót 
írt fel. Hozzátette azonban, hogy 
mindenkinek érdemes orvoshoz 
fordulnia panaszaival, hiszen 
előfordulhat, hogy szövődmé-
nyek lépnek fel. 

A felnőtteknél ez nem ritka. Az 
elmúlt héten feltűnően nagy 
számban találtak röntgennel iga-
zolható tüdőgyulladásos esetet. 
Sokan panaszkodnak egész éj-
szakán át tartó, fullasztó köhö-

gésre is az elesettség és a láz mel-
lett, ráadásul már előkerült 
egy-két influenzagyanús eset is. 

- Bár az országban már kimu-
tatták az influenza A típusát, a 
megyében még nem - mondta el 
Tombácz Zsuzsanna, az ANTSZ 
Csongrád Megyei Intézetének 
járványügyi osztályvezetője. - A 
jellemző tüneteket mutató bete-
gektől kenetet vesznek a házior-
vosok, és mindegyiket beküldik 
hozzánk tenyésztésre. 

TÍMÁR KRISZTA 

A kicsi folyamatosan zárva tart, a nagyban kaszinó nyílt 

Hervadófélben a Virág 

Több mint egy hónap nem volt elég a „rutinfelújításra". A kis Virág bejáratán a kép sarkában kiemelt szöveg látható Fotó: Gyenes Kálmán 

Kaszinós 
fagyi 
BÁTYI ZOLTÁN 

Csak a Virág megmaradjon cukrászdának! - fohászkodtak az égi-
ekhez, de leginkább az önkormányzathoz a szögedi polgárok a 
rendszerváltást követő privatizációs hajcihő idején. Merthogy 
szaladgáltak ám akkoriban a Virág cukrászdáról szóló pletykák 
egyik utcából a másikba. Volt, aki tuti biztosra vette, hogy autó-
szalon nyílik a Világban, kínai bolt a kis Virágban. Más játékter-
met jósolt az akkoriban még igencsak kopott Klauzál téri kávé-
zás, kvaterkázás süteménycentrumba. Ám azt senki nem gon-
dolta, hogy Szeged egyik legismertebb szórakozóhelye másfél év-
tized alatt átél néhány botrányt, hogy aztán haló poraiból feltá-
madván újfent virágozzék. 

Virág-ügyben megint van ok a szóbeszédre. Egyrészt azért bú-
songanak néhányan, mert kaszinó nyílt az egyikben. Mások meg 
azt firtatják, vajon valóban egy átfestés miatt zárták-e be a kis Vi-
rágot, vagy egyszerűen nem éri meg nyitva tartani. Merthogy tél-
víz idején a hideg vízre valót sem termeli ki, hát még a sok-sok ez-
res rezsit. 

Szóval a pletykálkodás körbelengi Szeged Virágjait, csak éppen 
szó sincs már kétségbeesésről. Rohamtempóban változó vilá-
gunkban úgy olvad a hagyomány, mint langymelegben az eresz-
rőllógójégcsap. így aztán a Szeged centrumában forgolódó is rán-
dít egyet a vállán, ha zárt ajtóra lel (legyen az Virág, vagy bármi 
más, árut, szolgáltatást kínáló műintézmény), s már lép is be a 
konkurencia boltjába. 

fa, kérem, immáron sok eszkimó vadászik a fizetőképes fókák-
ra. Ki tudná megmondani, hány kisebb-nagyobb étterem, kávézó, 
kávéház nyílt Csongrád megye székhelyén az elmúlt másfél évti-
zedünkben. És ennek csak örülhetünk. Hiszen élet költözött 
olyan leromlott épületekbe, ahol korábban csak csótányok ker-
gették egymást. Meg aztán szép lassan minden korcsoport föllelte 
a neki megfelelő hangulatot, árat, törzsasztalt, s kíméletlenül íté-
letet mondott azok felett a helyek felett, ahol nem találták el a 
gusztusát. 

Merthogy ez így történik még olyan piacgazdaságban is - lásd: 
Magyarország - , ahol azért még kerülhet homokszem a piacos 
gépezetbe. Aki pedig ezt nem veszi számításba, amikor üzleti ter-
vét készíti, aligha reménykedhet abban, hogy majd éppen a ha-
gyomány ereje fogja felszínen tartani egy olyan világban, ahol vi-
rágozhat minden virág. 


